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Poglavje 200

MEDNARODNA
SAMOSTRELSKA ZVEZA
MATCH 30 M & MATCH 10 M
201

Splošno

201.1

Upoštevati je potrebno splošna pravila (101 – 199), razen če niso tu dopolnjena ali
spremenjena.
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Strelski program

202.1

Na WM, KM, WC in KC ter državnih prvenstvih se strelja naslednji strelski program:

202.1.1

Match 30 M
30 strelov stoje
30 strelov kleče

-

čas 90 minut
čas 90 minut

Vrednost kombinacije se dobi iz skupnega seštevka rezultatov obeh položajev.
Vrstni red: stoje – kleče
Med položajema je predviden 30 minutni odmor.
202.1.1

Match 10 M
Moški
U-23
Ženske
Mladinci

60 strelov
60 strelov
40 strelov
40 strelov

stoje
stoje
stoje
stoje

-

čas 120 minut
čas 120 minut
čas 90 minut
čas 90 minut

202.2

Dvojni start
Dvojni starti znotraj razdalje niso dovoljeni.
Ženske, mladinci in strelci U-23 lahko startajo v kategoriji moški (10M) oz. „odprtem
razredu“ (30M). Njihove rezultate se ovrednoti in odlikuje le v izbrani kategoriji
(posamično in ekipno tekmovanje).

202.3

Finalni boji gl. pravila za finale
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INTERNATIONALE ARMBRUSTSCHÜTZEN
UNION

202

Schießprogramm

202.1

An WM, KM, WC und KC und Länderwettkämpfen wird folgendes
Schießprogramm geschossen:

202.1.1

Match 30 M
30 Schüsse "stehend"
30 Schüsse "kniend"

- Zeit 90 Minuten
- Zeit 90 Minuten

Die Kombinationswertung ergibt sich aus dem Total der beiden
Stellungsergebnisse.
Reihenfolge: "stehend" - "kniend"
Zwischen den Stellungen ist eine Pause von 30 Minuten einzuhalten.
202.1.2

Match 10 M
Männer
Junioren
Frauen

60 Schüsse „stehend“ - Zeit 120 Minuten
40 Schüsse „stehend“ - Zeit 90 Minuten
40 Schüsse „stehend“ - Zeit 90 Minuten

202.2

Doppelstart
Doppelstarts innerhalb einer Distanz sind nicht erlaubt.
Frauen und Junioren können in der Kategorie Männer (10M) resp.
in der „Offenen Klasse“ (30M) starten. Ihre Resultate werden nur in
der gewählten Kategorie (Einzel und Mannschaftswettbewerb)
gewertet und ausgezeichnet.

202.3

Finalwettkämpfe siehe Finalregel

Ausgabe 2011
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Tarče

203.1

Samostrel 30 M

Vrednost kroga Premer v mm
Notranja 10

2,0 mm

10

6,0 mm

9

18,0 mm

8

30,0 mm

7

42,0 mm

6

54,0 mm

5

66,0 mm

4

78,0 mm

3

90,0 mm

2

102,0 mm

1

114,0 mm

Oblika tarče:

okrogla, črna tarča na beli pravokotni osnovi izmer 200 × 200 mm

Velikost tarče:

premer 90 mm

Točkovalno območje: premer 114 mm, razdeljen na 10 krogov
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Razmik krogov:

6 mm
premer kroga 10 – 6 mm
premer notranje 10 – 2 mm

Debelina obroča:

0,15 mm

Kvaliteta papirja:

karton 250 – 300 g/m2, enostransko satiniran
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203.2

Samostrel 10 M

Krog

Premer v mm

10

6,0 mm

9

18,0 mm

8

30,0 mm

7

42,0 mm

6

54,0 mm

5

66,0 mm

4

78,0 mm

3

90,0 mm

2

102,0 mm

1

114,0 mm

Oblika tarče:

okrogla, črna tarča na beli pravokotni osnovi izmer 100 × 100 mm

Velikost tarče:

premer 30,5 mm

Točkovalno območje: premer 45,5 mm, razdeljen na 10 krogov
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Razmik krogov:

2,5 mm, premer kroga 10 – 0,5 mm

Debelina obroča:

0,15 mm

Notranja 10:

strelna luknja se ne sme z notranje strani dotikati kroga 9

Kvaliteta papirja:

karton 250 – 300 g/m2, enostransko satiniran
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Samostrel

204.1

Splošno

204.1.1

Dovoljeni so prosti samostreli ob upoštevanju naslednjih omejitev:

- Dolžina vizirja od prednjega roba ščitnika do zadnjega roba dioptra (oz. zaslonke),
največ 760 mm.
- Dolžina ščitnika nosilca muhe največ 50 mm.
- Dolžina tetive (nenapeto) največ 630 mm.
204.1.1

Korekcijskih očal se ne sme namestiti na samostrel, temveč se jih uporabi izključno kot
očala.
Nekorekcijska, tonirana očala se lahko pritrdi na samostrel, vendar morajo biti nameščena
tako, da jih žirija lahko ves čas nadzira.

204.1.2

Namerilni daljnogledi ali optični pripomočki so prepovedani.

204.1.1

Laserski žarki, elektronski pripomočki kot tudi vsakršne namerilne naprave, ki lahko
sprožijo strel, so prepovedane.

204.1.2

Zaščita sluha z vgrajenimi sprejemnimi ali oddajnimi napravami je strelcem prepovedana.
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Match 30 M
Skica kavlja

- Konec kavlja na ramenjači ne sme biti oddaljen več kot 153 mm od najgloblje točke
krivulje ramenjače, ki nalega na ramo.
Meri se vzporedno s potjo in od pravokotnice, ki je tangenta (A) na najglobljo točko
ramenjače.
Zunanja dolžina kavlja, vključno z loki ali krivuljami, ne sme presegati 178 mm (B).
- Ramenjača sme biti iz nevtralne lege navzgor ali navzdol, vzporedno na levo ali na
desno premaknjena ali zasukana okoli navpične osi za največ 15 mm.
- Dovoljena je ramenjača, ki se jo da izvleči.
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Match 10 M
Nadaljnje omejitve:
- Ramenjača sme biti iz nevtralne lege navzgor ali navzdol, vzporedno na levo ali na
desno premaknjena ali zasukana okoli navpične osi za največ 15 mm.
- Dovoljena je ramenjača, ki se jo da izvleči.
- Kavlji in jermeni niso dovoljeni.
- Masa samostrela največ 6,750 kg, vključno z oporo za dlan (višinska izravnava kopita).

Izdaja 2005

MEDNARODNA
SAMOSTRELSKA ZVEZA
205

Puščica

205.1

Match 30 M

205.2

Match 10 M

Določbe:

puščice 30 M in 10 M, vse izmere v mm

Valjasta konica:

valjasta konica izbočena za največ 0,5 mm.
Posneta konica premera največ 3 mm.
Robovi neprekinjeni.

Posebnosti:

Valj ima lahko navoj, dokler je brez težav zagotovljeno merjenje
strelnih lukenj.
glava puščice in steblo: prosto, oblikovno stabilno

Material:
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Strelski položaj

206.1.1

Stoje
- Strelec mora prosto in brez kakršnekoli druge opore stati z obema nogama na površini
strelskega mesta ali na podlogi.
- dovoljena je ena (1) opora za dlan (višinska izravnava kopita).
- jermen ni dovoljen.

206.1.2

Kleče
- Strelec se sme dotikati površine strelskega mesta ali podloge le z nogo, kolenom in
konico podplata.
- Dovoljena je ena (1) opora za dlan ali en (1) jermen širine največ 40 mm, a ne oboje
skupaj.
- Vrh komolca ne sme štrleti več kot 100 m preko kolena in ne sme biti postavljen več kot
150 mm za kolenom.
- Fiksiranje strelskega jopiča med peto in sedalo je prepovedano.
- Uporabi se lahko 2 blazini ali 1 blazino in 1 svitek.
- Največje izmere blazine:
- Največje izmere svitka:

25 cm × 35 cm × 15 cm,
premer 16 cm, dolžina 25 cm.

206.2

V vsakem položaju se pištolski ročaj ali roka, ki ga drži, ne sme dotika roke, ki podpira
samostrel (tritočkovni prislon).

206.3

Oznake razdalje se z nogo ne sme dotikati. Izjeme lahko odobri le žirija.

206.4

Podloga mora biti iz trdnega materiala in je lahko debela največ 12 mm. Podloge se ne
sme prepogniti.
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Strelišče

207.1.1

WM, KM, WC, KC in državna prvenstva se lahko izvaja le na streliščih, ki jih je odobril
IAU. Strelišče odobri IAU-TK. Zapisnik odobritve se nahaja v prilogi.

207.1.2

Nadvišanje središča tarče glede na stojišče strelca znaša 140 cm +/- 20 cm.

207.1.3

Stojišče strelca mora biti stabilno in brez tresljajev.

207.1.4

Oznake razdalj morajo biti enoznačne in dobro vidne.

207.1.5

Med strelci in gledalci oz. trenerji mora biti predvidena varnostna ograja.
Za medije mora biti izza strelcev po možnosti predviden prehod širine približno 100 cm.

207.2
207.2.1

Električno gnane samodejne tarče morajo upravljati strelci.

207.2.2

Nosilec tarče mora biti zasnovan iz primerne podlage (les s svincem v sredini).
- 30 M:
- 10 M:

debelina svinčene plošče najmanj 3 cm in premera 9 cm
debelina svinčene plošče najmanj 2 cm in premera 5 cm

Tarče in nosilce se mora dati zlahka zamenjati.
207.2.3

Za varno napenjanje samostrela mora biti na voljo trdna podloga.

207.2.4

Strelec ne sme brez dovoljenja žirije spreminjati podloge stojišča.

Izdaja 2005

MEDNARODNA
SAMOSTRELSKA ZVEZA
207.2.5

Izdaja 2005

Specifikacija

MEDNARODNA
SAMOSTRELSKA ZVEZA
208

Tekmovanje

208.1.1

Potek tekmovanja pri WM, KM, WC in KC nadzoruje IAU-TK.
Tehnična specifikacija se nahaja v prilogi.

208.1.2

Tekmovalni program je potrebno dokončati v predpisanem času, vključno z dovoljenim
časovnim pribitkom.

208.1.3

Vsaka časovna prekinitev ali časovni pribitek, ki jo/ga dovoli žirija, je potrebno objaviti na
oglasni deski.

208.1.4

Ekipno tekmovanje se izvede v največ treh (3) zamenjavah.
Izjeme lahko odobri le žirija.
Strelišče se razdeli v sektorje, ki morajo obsegati toliko stojišč, kolikor ekip sodeluje na
tekmovanju.
Vsaka ekipa mora biti v vsakem sektorju zastopana z enakim številom strelcev.
Stojišča za prvi sektor izžreba žirija, nadaljnje odseke pa razdeli analogno.
Žrebanje mora potekati najkasneje na predvečer tekmovanja in velja le za državo.
Žirija je upravičena, da v dogovoru s prirediteljem obdrži na levi in desni po eno (1) prosto
mesto.
Za poimensko razdelitev strelcev je pristojna zveza.

208.1.5

Najboljši strelci ekipnega tekmovanja Match 30 M (odprti razred) nastopijo naslednjega
dne na posamični tekmi, pri čemer je pripuščeno toliko strelcev, kolikor stojišč je na voljo
(vključno z rezervnima mestoma).
Na predvečer tekme opravi poimensko razdelitev mest žirija ali pa zadevna mesta
kvalificirani strelci izžrebajo.

208.1.6

Da bi se lahko izpeljalo medijsko in oglaševalsko učinkovito tekmovanje je IAU-TK skupaj
z žirijo upravičen, da v dogovoru z organizatorjem izvede drugačno razdelitev tarč.

208.1.7

Posamični strelci sodelujejo na ekipni tekmi in se kvalificirajo za posamična mesta.
Prednost ima žrebanje mesta za ekipe.

208.1.8

Pričetek tekmovanja se objavi najkasneje na predvečer.
Pričetek in konec tekmovanja oznani vodstvo tekmovanj. Deset (10) minut in pet (5) minut
pred potekom časa za streljanje je potrebno objaviti še preostali čas.

208.1.9

Vse tarče z vrednostmi se mora tekoče oštevilčiti in skupaj izročiti strelcem. Preizkusne
tarče je potrebno označiti kot take.

208.1.10

Strelec je odgovoren za kontrolo svojih tarč po številu, pravilnem vrstnem redu številčenja
in oznaki mesta. Ugovori med tekmo ali po njenem koncu so brezpredmetni.
Edino tekmovalna žirija sme imeti seznam imen z zadevnimi številkami tarč.

208.1.11

Tarče menja strelec sam. Strelec je sam odgovoren za streljanje v pravo tarčo.

208.1.12

Podlogo s svinčeno ploščo je potrebno zamenjati, kadar strelne luknje niso več
sprejemljive, najkasneje pa pri menjavi mest. Zamenjavo lahko opravijo strelci ali pa
pomožno osebje, ki ga določi organizator.

208.1.13

Na tekmovanjih Match 30 M lahko strelci za kontrolo vetra postavijo do dve (2) vetrni
zastavi ali napravo za merjenje vetra. Pri tem se ne sme biti nobenega od soudeležencev
bodisi ovirati, motiti ali nadlegovati.
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Vetrne zastave oz. naprave za merjenje vetra je potrebno postaviti pred pričetkom
preizkusnega streljanja.
Motenje vetrnih zastav in motenje soseda z vetrno zastavo lahko strelec med tekmo
dovoli največ dvakrat (2). Pri večkratnem motenju mora napravo takoj odstraniti.
Vetrne zastave in naprave za merjenje vetra se sme odstraniti šele po končani tekmi.
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Vodstvo streljanja, zapisnikar

209.1

Na vseh IAU prireditvah je potrebno postaviti vodstvo streljanja. Specifikacija se nahaja v
prilogi.

209.2
209.2.1

Na vseh IAU prireditvah se, če je le mogoče, postavi zapisnikarja, ki vrednosti zadetkov,
neposredno določene z očesom, vnese na prikazovalno tablo.

209.2.2

Zapisnikar pravilno hrani ustreljene tarče in jih preda izključno na zahtevo komisije za
vrednotenje.

209.2.3

Zapisnikarje postavi prireditelj.
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Preizkusni streli

210.1

Na vsakem mestu se sme pred prvim (1) tekmovalnim strelom v preizkusno tarčo oddati
poljubno mnogo preizkusnih strelov.
Če se po namestitvi prve (1) tekmovalne tarče brez dovoljenja žirije odda preizkusni strel,
se strelca diskvalificira.
Žirija lahko zaradi okvar odobri dodatne preizkusne strele.
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Tekmovalni streli

211.1.1

Tekma v položaju stoje in kleče se vrednoti kot ena (1) tekma (številke tarč 1 – 60).

211.1.2

Veljaven je vsak strel z in brez puščice, ki je oddan v tekmovalnem času. Strel velja za
oddanega, če se je napetje loka sprostilo s sprožilno napravo.

211.1.3

Veljavni so tudi streli, ki so bili oddani s tujo puščico ali z okvarjenim samostrelom oz.
okvarjeno puščico, dokler se ne prizna okvare; te strele se ovrednoti z vrednostjo
zadetka.

211.1.4

Če se zaradi ovalnih, prevelikih ali deformiranih strelnih lukenj rob strelne luknje ne da
nedvomno določiti, sledi meritev od središča.

211.1.5

Če se pri odbitem strelu vrednost zadetka ne da enoznačno določiti z odtisom puščice na
tarči, se zadetek ovrednoti z ničlo.

211.1.6

Zadetek v tujo tarčo
- Strelec je dolžan takoj obvestiti nadzornika streljanja o tem, da je v svojo tarčo prejel
enega ali več zadetkov, ki jih ni izstrelil on sam.
- zadetek tuje tarče (navzkrižni zadetek) se ovrednoti kot zgrešek.
- če strelec odda preizkusni strel v preizkusno tarčo drugega strelca, ni posledic.
- če strelec odda preizkusni strel v tekmovalno tarčo drugega strelca, se mu od rezultata
odšteje dva (2) kroga.
- če se izvora prekomernih zadetkov ne da z gotovostjo določiti, se iz večkrat zadete tarče
črta najboljši zadetek oz. najboljše zadetke.
- če strelec prejem potrjen navzkrižni zadetek, to je, če nadzornik streljanja prizna tuj
zadetek in se ne da ugotoviti, kateri strel je oddal strelec sam, se mu dodeli najvišjo
vrednost zadetka.
- če nadzornik potrdi, da strelec ni oddal strela, se zadevni zadetek na tarči oz. strelnemu
kartonu anulira.

211.1.7

Vsak strel, oddan pred uradnim tekmovalnim časom, se kaznuje z odštetjem dveh (2)
krogov od prve tekmovalne tarče.

211.1.8

Vsak strel, oddan po koncu uradnega tekmovalnega časa (vključno s časovnimi dodatki),
se ovrednoti z ničlo.

211.2

Tekmovalne strele se strelja na tekoče oštevilčene tarče v naraščajočem vrstnem redu,
pri čemer je dovoljen le en (1) strel v vsakokratno tarčo.

211.2.1

Kadar strelec izstreli preizkusni strel v tekmovalno tarčo drugega strelca, se ga kaznuje z
odvzemom dveh (2) krogov od njegovega rezultata. Kroga se odšteje od najnižjega
tekmovalnega strela v seriji, v kateri je prišlo do kršitve pravil. Če manjkajoči strelec še ni
prejel vrednosti zadetka, se odvzem izvrši v prvi seriji tekmovanja.

211.2.2

Če strelec v eni tekmi ali položaju odda več strelov kot je predvideno po programu, se
mora prekomerne strele črtati na zadnji tarči/zadnjih tekmovalnih tarčah. Če se strelov ne
da določiti, se odšteje najvišje ovrednotene zadetke. Poleg tega je strelec za vsak
prekomeren strel kaznovan z odvzemom dveh (2) krogov od najnižjih vrednosti zadetkov
prve serije.

211.2.3

Če strelec na eno od svojih tekmovalnih tarč odda več strelov kot je predvideno po
tekmovalnem programu, se za ga prva dva (2) takšna primera ne kaznuje. Za tretji in vsak
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naslednji napačno izstreljeni strel se ga kaznuje z odvzemom dveh (2) krogov od vsakega
strela v tisti seriji, v kateri je napačno ustrelil. Poleg tega sme v eno od naslednjih tarč
oddati le ustrezno nižje število strelov. To naj bo naslednja tarča.
211.2.4

Pri ovrednotenju tovrstnih primerov je potrebno vrednost prekomernih strelov prenesti na
tarče, v katerih je manj zadetkov, kot je predvideno po programu, tako da vsaka tarča
obsega toliko zadetkov, kolikor jih je predvideno po programu in pravilih.

211.2.5

Če se z zapiski zapisnikarja zadetkov, ki naj se jih prenese, ne da enoznačno določiti, se
strele z najnižjimi vrednostmi prenese na naslednje tarče ali strele z najvišjimi vrednostmi
prenese nazaj na predhodne tarče, tako da strelcu ob izenačitvi krogov pri primerjavi
serije ni dodeljena nikakršna prednost.
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Ovrednotenje zadetkov

212.1

Med tekmovanjem vrednoti zadetke izključno komisija za vrednotenje.
Specifikacija se nahaja v prilogi.

212.2

Vse strelne luknje se ovrednoti z najvišjimi vrednostmi območja vrednotenja ali krogov na
tarči, ki jih je zadevna strelna luknja poškodovala.
Če se puščica dotakne ločnice med območjema vrednotenja, se strel ovrednoti z višjo
vrednostjo.

212.3
212.3.1

V dvomu se za določitev vrednosti zadetka uporabi merilnik strelnih lukenj, ki ga je odobril
IAU-TK.
Tak strel se na tarči označi kot „preboden“.

212.3.2

Pri naknadni kontroli se merilnika strelnih lukenj na sme vstaviti v strelno luknjo.

212.4

Merilnik strelnih lukenj ima naslednje izmere:
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30 M

10 M

Merilni krog

17,90 mm -0,05 mm

15,30 mm – 0,05 mm

Središčni čep

6,00 mm +0,05 mm

4,5 mm +0,05 mm
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Okvare materiala

213.1.1

Pri okvari samostrela ali puščice mora strelec takoj prekiniti s streljanjem in obvestiti
vodstvo streljanja, ki odloči v mejah svojih pristojnosti.

213.1.2

Prizna se le vidne okvare.

213.1.3

Pri priznanih okvarah samostrela določi žirija prekinitev časa, katerega trajanje v celoti
(ne glede na več okvar) ne sme preseči dvajset (20) minut.
Trajanje prekinitve/prekinitev zabeleži žirija na oglasno desko.

213.2
213.2.1

Kadar mora strelec strel brez svoje krivde (izvzemši okvaro puščice) prekiniti za več kot tri
(3) minute, lahko za izgubljeni čas uveljavlja časovni dodatek.

213.2.2

Kadar mora strelec strel brez svoje krivde (izvzemši okvaro puščice) prekiniti za več kot
pet (5) minut, lahko za izgubljeni čas uveljavlja časovni dodatek in neomejeno število
preizkusnih strelov.

213.2.3

Pri okvari samostrela ima zadevni strelec pred oddajo naslednjega tekmovalnega strela
pravico do neomejenega števila preizkusnih strelov in do časovnega dodatka, ki ga določi
žirija.

213.2.4

Pri okvari puščice ima zadevni strelec pred oddajo naslednjega tekmovalnega strela
pravico do neomejenega števila preizkusnih strelov.
Okvarjene puščice pobere žirija in jih vrne šele po zaključku tekme.
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MEDNARODNA
SAMOSTRELSKA ZVEZA
214

Kontrola samostrela in opreme

214.1

Vsak strelec mora pred tekmo svoj samostrel z dodatki ko tudi opremo, ki jo nosi na
telesu, in drugo opremo predložiti določenim delavcem v kontroli samostrelov in opreme.
Le-ti preverijo vso opremo glede na skladnost s predpisi in določili teh pravil.

214.2

Pregledan in sprejemljiv samostrel, opremo in oblačila je potrebno označiti. Kontrolo se
dokumentira v formularju, ki se nahaja v prilogi.

214.3

Dovoljenje za samostrel in opremo velja le za tekmovanje, za katero se je opravilo
kontrolo.

214.4

Kontrolirane samostrele, pribor in opremo se lahko med tekmovanjem ali po njem
ponovno kontrolira.

214.5

V mejah mase samostrela je vsebovan tudi pribor kot npr. opora za roko, namerilna
priprava itd.

214.6

Pred pričetkom tekmovanja mora žirija pregledati naprave za kontrolo.

214.7

Upoštevati je potrebno vsakokrat veljavna pravila ISSF glede oblačil.

Izdaja 2005

